
 (سطنبطلطخططاتت  ي ادلتتبة الليياتيية إدليل سلتصر لطريقة البحث عن ادل)   

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا                                        

 

ف األيبيتء وادلرسيُت, يبينت دمحم و عيى آلو وصحتبتو والصالة واللالم عيى أشر احلاد هلل رب العتدلُت 
 بعد:, أمت أمجعُت

فهذه وريقتت قييية ضانتهت ذبربيت اخلتصة  ي البحث عن ادلطخططاتت  ي ادلتتبة الليياتيية إسطنبطل, 
أردت من خالذلت تقدمي عرض مطجز لطريقة البحث عن ادلطخططاتت  ي ىذه ادلتتبة العريقة, آمية أن 

العيم البحث عن يتطن ىذا الدليل ادلطختصر يطاة لليلية من األدلة اإلرشتدية اليت تيلر عيى االب 
ادلطخططاتت  ي ادلتتبتت األخرى, أسأل هللا جل شأيو أن جيعل ىذا العال ختلصتً لطجهو الترمي, وأن 

 ينفع بو مراتدي ىذه ادلتتبة, واالب العيم الذين ذلم عنتية ابدلطخططاتت.

دلتتبة أن حيلن ابلبتحث قبل الذىتب إىل ا وقبل البدء بعرض اريقة البحث البد من التنبيو إىل أي-
فهرس ادلطخططاتت العربية, والًتكية, والفترسية  ي ادلتتبة الليياتيية/ ليدكتطر: زلاطد الليد يطيع عيى 

ويرشدك الدغيم. حيث يطفر اجلهد والطقت, 
إىل ادلطخططاتت اليت تدخل  ي يطتق 

 زبصصك.

العريقة  ي اجلاهطرية بداية.. تقع ىذه ادلتتبة -
ب جتمع الليطتن يسطنبطل, جبتمدينة إالًتكية/

 .-رمحو هللا-سيياتن القتيطين

 



 ع ابلتفصيل عرب الرابط التتيل:وإمتتيك الطصطل لياطق

https://www.google.com.sa/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8
%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%

D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%E2%80%AD/@41.0161775,2
8.966342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x14cab98d3ac01031:0x8accf5042157cfed!8m2!3d41.016177

5!4d28.9641533 

 

 تمع, وحسلن بنتهو, ومجتل ستحتو.اجلىذا عند وصطلك إىل ىنتك ستشدك عراقة -

 
 الصغَت لَتشدك إىل ابهبتت متتهن عن ىنتك تيقتهتلتطيع سؤال من  جبتيبو, لذا تطجد ادلتتبة الليياتييةو 

 :ترااثً وعياتً  ايقوالعشتاًل, 

 

البتب الصغَت الذي 
يتم الدخطل من 
خاللو لياتتبة 



ادلتتبة الليياتيية من أثرى وأغٌت ادلتتبتت  ي العتمل دبت ربتطيو من سلططاتت اندرة, ومؤلفتت تعد -
 .ىذه ادلتتبة العريقةن متايزة, مجعت من مصتدر متنطعة لتتط  

 فًتة وجطدك  ي ادلتتبة يطيب منك جطاز سفرك, فيبقيو لديومطظف األمن الذي تجد عند دخطلك س-
, فتحرص عيى وجطد اجلطاز معك أثنتء التطجو لغرفة البحث احلتسطيبتتيح لك  ويعطيك بطتقة دخطل

 .َتدون أتخ الزايرة حىت تتاتن من الدخطل

منة والنصف صبتحتً وحىت احلتدية غرفة البحث احلتسطيب مفتطحة ايية أايم األسبطع من اللتعة الثت-
  يطمي اللبت واألحد.عدا يقدمطن لك اخلدمة يتطاجدون ايية أايم األسبطع الذين  وادلطظفطنر لياًل, عش

يتطفر  ي ىذه الغرفة عدد من أجهزة احلتسب اآليل ادلطخصصة ليبحث عن ادلطخططاتت ادلتطفرة  ي -
 ادلتتبة. 

 

 

 

 

 

 

وال يتطفر يظتم ابليغة العربية أيظاة البحث ادلتتحة  ي ىذه األجهزة ابليغة الًتكية أو اإلصلييزية فقط,  -
حىت اآلن, وذلذا حيتتج البتحث إىل االستعتية أبحد مطظفي ادلتتبة لتيلَت عايية البحث, وتطفَت اجلهد 

من ادلتطقع يشتء يظتم ابليغة العربية, عيى إقد بشرين أحد ادلطظفُت ىنتك أبهنم يعايطن حتليتً . و والطقت
 .ايتهتهو بعد شهرين, وهللا ادليلر

 

 

غرفة البحث 
 احلتسطيب.



 *اريقة البحث  ي أجهزة ادلتتبة:

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

استدعتء أحد ادلطظفُت الذين يتتياطن العربية وستالحظ أن النظتم ابليغة الًتكية, لتن ميتنك -
 .دللتعدتك  ي بعض الصعطابت اليت قد تطاجهك  ي اريقة البحث

وأشتتل متعددة, لتن أغيب ادلطخططاتت ادلدخية  ي ىذا النظتم احلتسطيب كثَتة ومتنطعة وذات أمنتط  -
 :البتحثُت يركز عيى يطعُت منهت, ومهت

 ادلطخططط الذي حيطي كتتابً ملتقاًل دلصنف معيطم أو رلهطل.(: 1)

 ادلطخططط الذي يضم رلاطعة كتب دلؤلف واحد أو أكثر  ي فن واحد أو  ي عدة فنطن.(: 2)

زيد عيى األول خبططات شلت يلتدعي , إال أن النطع الثتين يواريقة البحث عن ىذين النطعُت واحدة
 ., زايدة  ي اإليضتح, ودرًء ليطخيط بينهاتفصل الطريقتُت عن بعضهات

ودبجرد الضغط عيى ىذه 
العال ابلنظتم األيقطية سيبدأ 

 ., كات  ي الصطرةفطراً 

بعد اختيترك إحدى 
الشتشتت اضغط عيى 

(connect ليدخطل )
 .عيى يظتم البحث



 :البحث عن ادلطخططط الذي حيطي كتتابً ملتقالً اريقة (: أوالً )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تعٍت: )خيترات البحث((, وىي Arama seçenekleriايقر عيى كياة :)

( katalogاخًت كياة )
من الشتشة, وىي تعٍت: 

 )فهرس(



 

 

 

 

 

 ستظهر لك الشتشة التتلية, وىي اليت ستبدأ من خالذلت البحث:-

 
, وإذا اخًتت اليغة الًتكية إمت ابسم ادلؤلف أو ابسم ابدلطخططاة تلتطيع البحث عن ادلطخططاتت

فلتتتبهت ابليغة إذا اخًتت اليغة اإلصلييزية فلتتتب اسم ادلؤلف أو عنطان ادلطخططاة ابليغة الًتكية, أمت 
, وتلتطيع استدعتء أحد ادلطظفُت ليطخربك ابإلمالء الصحيح السم ادلؤلف أو ادلطخططط الذي اإلصلييزية

 ستبحث عنو.

 
  :Eser adı  )ادلطخططط(العال أو التتتباسم                  

 yazarالتتتب أو ادلؤلف:                                           

اضغط  عيى كياة 
(yazma وىي )

 تعٍت: )سلططاة(



 

 

 
 

 

 listeleالقطاهم :         

 : حبثوىي تعٍت bulعيى  اضغطمث 

 كات  ي الصطرة التتلية:ظهر لك النتيجة  ت-

 
  ألن البحث سيظهر لكظهر لك مؤلف امسو أمحد وليس عبدالرمحن,  أيو قد تالحظ  ي النتيجة األوىلس

عبدالرمحن ابن رجب احلنبيي كل من  ي امسو أو كنيتو رجب أو ابن رجب, ولتحصر النتتهج  ي 
 ادلعروف, فإيك زبتتر النتيجة اليت ظهر فيهت امسو كات  ي الصطرة التتلية: 

 (.ibn recebمثتل تطضيحي: لط أردت البحث عن ابن رجب احلنبيي مثاًل, وامسو يتتب ىتذا ابليغة الًتكية:)

(, حىت يظهر 100)قبل الضغط عيى حبث قم بزايدة عدد القتهاة إىل 
 لك أكرب قدر شلتن من النتتهج  ي الصفحة الطاحدة.



 

 

 

 

 

 
 

 

 
                               : الرقم ادلرجعي      durum                  Demirbaş:الذي وجدت عنده ادلطخططاةطعة أو الشطخص ايقصد هبت اسم اجمل                

يذكر ىنت الفن الذي 
 ربتو ادلطخططاة تندرج

خالل الضغط عيى ىذا  من
تنتقل مبتشرة إىل الرابط 

ادلطخططاة اليت تتطن مطجطدة 
 (PDF) ي ميف 

قم بنلخ امسو من 
 القتهاة, ىتذا

 (:yazarمث ضعو  ي ختية ادلؤلف )

( ليبدأ البحث عن سلططاتت ابن رجب احلنبيي فقط, وتظهر لك النتيجة bul اضغط عيى )مث
التتلية



, ويبقى عييك تلجيل معيطمتهتت تضم كتتابً ملتقالً من البحث عن ادلطخططاة اليت  وهبذا تتطن ايتهيت
ورقة ايب يلطخة إلتًتويية من ادلطخططاة من أجل أن تتاتن من  ادلشتر إليهت  ي الشتشة األخَتة عيى

.)وقد أرفقت ىذه الطرقة  ي هنتية الدليل بعد CD ي  ادلطخططاة اليت وقع اختيترك عييهت احلصطل عيى
 ترمجتهت إىل اليغة العربية(

و غَته من ومن ادلهم أن تعرف أيو مينع منعتً اباتً تصطير ادلطخططاة أو صفحة من صفحتهتت ابجلطال أ
 أدوات التصطير.

 

ادلطخططط الذي يضم رلاطعة كتب دلؤلف واحد أو أكثر  ي فن واحد أو  ي  عن (: اريقة البحثاثييتً )
 عدة فنطن:

مزيد خططات عيى النطع األول, فبعد أن تتبع اخلططات اللتبقة  ي الطريقة األوىل, إىل وىذا النطع حيتتج  
بل و إىل ادلطخططاة, فتحو ال يتيح لك رابطتً تنتقل من خالل دعنبعضهت أن ستجد مث تصل إىل النتيجة 

  ي الشتشة التتلية: تظهر لك

 
 

يالحظ عدم 
وجطد الرابط 
 لياطخططاة.

 عدد الصفحتت



 خذ ادلعيطمتت ادلشتر إليهت  ي الصطرةأت أواًل أن عييكوىذا يعٍت كطن ادلطخططاة  ي رلاطع, ولتصل إليهت 
 وىي:

( إىل الشراة, فتلثالثة أرقتم األخَتة غَت مهاة وال مطيطبة, 01607: ) , مثالً (Demirbaş/الرقم ادلرجعي)1
 .الحقتً اللبب  يتبُتوس

 HACI MAHMUD: وىي ىنت )(durum) عنده طعة أو الشطخص الذي وجدت ادلطخططاةااسم اجمل /2
EFENDI) 

 (56 – 51ن )شل مثالً  / رقم الصفحتت: وىي3

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ابلضغط عيى  قم
(katalog ) 

 لتظهر الشتشة التتلية



 

 

 

 

 
 التتلية:ستظهر لك الشتشة -

 
 اجملاطعة           أدخل حبثك                 زبتتر من القتهاة رلتل البحث              

 

 

 ( )خيترات البحث(Arama seçenekleri)مث اخًت 

 ( وىي تعٍت البحث الدقيقayrıntılı aramaعيى: )مث اضغط بعد ذلك 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 (HACI MAHMUD EFENDIمن اجملاطعة: ) مث اخًت

 احرص عيى زايدة عدد القتهاة ليظهر لك أكرب قدر شلتن من النتتهج  ي الصفحة الطاحدة

 (Demirbaş رلتل البحث:) قم ابختيتر



 

 
  

 
 ي  ولتل منهت رقم مرجعي كات ستالحظمجيع ادلطخططاتت ادلطجطدة داخل ىذا اجملاطع,  بعد ذلك ستظهر لك-

 الشتشة التتلية:

 
 

 

 يبحث عنهترستلة ابن تياية اليت 

 ادلطخططاة األوىل اليت يطضع رابط اجملاطع كيو معهت

 مث أدخل الرقم ادلرجعي لياجاطع  ي ختية البحث

 ( لبداية البحث bulاضغط )مث 

الرقم  قم ابختيتر
 ادلرجعي األول



 

 
 (.56 – 51)وىي  ي مثتلنت  ادلرادة,تنتقل ليصفحتت  ميتنك أن هتبعد فتح-

وهبذا تتطن قد ايتهيت من البحث عن ادلطخططط ادلطجطد ضان رلاطع, ويبقى عييك تلجيل ادلعيطمتت  ي ورقة ايب 
 عييو. احلصطلالنلطخة اإللتًتويية لياطخططط لتتاتن من 

 

 :ورقة ايب النلطخة الرقاية )اإللتًتويية( لياطخططط الذي وقع اختيترك عييو-

 

 عند اختيترك لو سيظهر لك مبتشرة رابط ادلطخططاة

1 

2 3 
6 4 5 

8 

11 

7 

9 
10 12 



  وىذه ترمجة ليطرقة أحلب أهنت تفي ابلغرض وإن مل تتن دقيقة:-

يت أحتتج إىل إرفتق الصطر الرقاية لياطخططاة وادلاتيتتت احلضترية اليت مت إرفتق أمستؤىت وبيتانهتت  ي األسفل, كات أقر جبايع الشروط ال   
  . ي أسفل اجلدول

 اسم ادللتطخدم  ي الصطرة ولقبو:                                                                    رقم اذلطية:

 ادلهنة:                       اجلنلية:                                   رقم جطاز اللفر:

  مطضطع العال:                                                           ادلؤسلة أو اجلزء:    

رقم التيفطن:                                    معيطمتت االتصتل              عنطان بريدي:                                                
 الربيد اإللتًتوين:

العمل أو عدد  اسم المجموعة
 رقمه

االسم الكامل   مؤلف العمل 
 للعمل

الجزء الذي تريد 
 من العمل

 الهدف من دراسة العمل 

 بحث تخرج -     
 دراسات عليا -
 دكتوراة -
 تحقيق -
 مشروع -
 نقد -
 تأليف كتاب -
 ترجمة -
 نسخة طبق األصل  -
 نشر -
 عمل فني -
 استنساخ -
 آخر:............ -

 

 ي النلطخة اإللتًتويية. أمت  ي حتلة ايب جزء ادلطجطدة كتماًل فإيو يرجى إرفتق عدد الصطر   ادلطخططط/ ي حتل ايب 1
 إىل هنتيتو.ادلطيطب من العال فإيو يرجى كتتبة رقم الصطرة من بداية اجلزء 

 إدارةحلب تصريح أيو مت استطخدام القرص ادلضغطط  أو ادلنتقدة لغالف الداخيي من النلطخة احملققةيرفق  ي ا/2
 ادلطخططاتت  ي متتبة جتمع الليياتيية.

عيى  الليياتييةليتم وضعهت  ي متتبة  ادلنتقدةأو النلطخة احملققة أقر عيى إرستل يلطختُت عيى األقل من النلطخة /3
 .العنطان التتيل )العنطان كات ىط(

        /........./........20 

 اسم أو لقب حتهز العريضة:                                 

 :التطقيع

 :ن قبل اإلدارةم تيتم ميئه ختية

 ....صفحة سي دي  الطيب..........

 العال يطتق

......./......../.......20 

 التياتت الداللية ليطيب:                          تطقيع:

 رلاطع تعرض عدد ورسطم:

 تركية...........لَتة  .......=........×........

1 

2 3 

4 5 6 

7 8 

9 10 11 

12 



ليطرقة الطاحدة ), بعد أن تدفع مثنهت CDادلطيطبة  ي  طضع ادلطخططاةب ادلطختص ادلطظف يقطمسأخَتاً: -
 (لَتة تركية أو أكثر قييالً 

 
 

أعتذر عن عدم , و ادلتطاضعةادلطختصر من خالل ذبربيت الشطخصية ىذا مت أردت إيضتحو  ي ىذا الدليل 
أسأل هللا سبحتيو أن جيعل ىذا العال , وضطح الصطر ألهنت مأخطذة من األجهزة بطاسطة كتمَتا اذلتتف

 , وأن يغفر يل مت وقع فيو من اخلطأ والزلل إيو جطاد كرمي.الترمي اليلَت ختلصتً لطجهو

 

 أختتم:

 أم ســــــــــــــترة

 

 


